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WDT11  
Programowalny wzmacniacz dla czujników siły z wyjściem 0-10V/4-20 mA,  

USB i RS485 Modbus 

P.P.H. WObit E.K.J Ober. s.c. 
62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 

tel. 61 22 27 422, fax. 61 22 27 439 
e-mail: wobit@wobit.com.pl 

 
 
WDT11 jest uniwersalnym wzmacniaczem dla tensometrycznych czujników 
siły. Dzięki cyfrowemu przetwornikowi układ pozwala precyzyjnie mierzyć 
siłę i konwertować ją na sygnał prądowy 4 – 20 mA lub napięciowy 0 – 10 V 
oraz cyfrowy (RS485). 
 
Wbudowany interfejs RS485 z protokołem MODBUS pozwala na 

bezpośrednią komunikację jednego lub kilku modułów ze sterownikiem PLC 

czy panelem HMI. Możliwe jest podłączenie do 32 modułów na jednej 

magistrali. 

Konfiguracja modułu odbywa się przez złącze USB i dedykowane 

oprogramowanie, które oprócz ustawień urządzenia umożliwia także 

podgląd aktualnych wartości pomiarowych. 

 

Właściwości:  
▪ Pomiar z czujnika tensometrycznego (4 lub 6 przewodowego) 

▪ Przeliczanie wartości na wybrane jednostki  

▪ Konfigurowalna częstotliwość próbkowania i filtrowania sygnału  

▪ Wyjście analogowe 4-20mA 

▪ Interfejs RS485 z protokołem MODBUS 

▪ Złącze USB do konfiguracji urządzenia  

▪ Wbudowany przycisk i zewnętrzne złącze do tarowania  

▪ Sygnalizacja stanu pracy przez diody LED 

▪ Zasilanie urządzenia 12 - 24 V DC 

▪ Mocowanie na szynie DIN lub za pomocą uchwytów 

 

 
 

Parametry techniczne: 
Opis Parametr 

 
 

Przykład połączeń WDT11 

 

 

 

 

 

 

Zasilanie 12…24 V DC,  < 50 mA 

Wejścia czujników 
tensometrycznych 

Zasilanie czujników: 5 V (także czujniki 10 V) 

Maks. napięcie różnicowe: ±39 mV, 

Rozdzielczość: 16 bit 

Błąd temperaturowy: 0,0025%/°C  

Częstotliwość pomiarów : max. 123 Hz  

Czas wstępnego wygrzewania: około 10 min 

Wyjście analogowe 

0 – 10 V  

(wersja WDT11-U) 

Tryb: 0 – 10 V: 

Vmin =  0,02 V, Vmax = 10 V, obciążalność 

maks. 20 mA 

Rozdzielczość: ±2 mV, dokładność 10 mV 
(0,1% FS). Uwaga, wyjście oparte o sygnał 
PWM 10 kHz. 

Wyjście analogowe 

4 – 20 mA 

(wersja WDT11-I) 

Tryb: 4 – 20 mA: 

Imin = 3 mA (błąd czujnika) , Imax = 24 mA 

(przekroczenie zakresu) 

Rozdzielczość: ±0,008 mA, dokładność 0,05 
mA (0,1% FS) Uwaga, wyjście oparte o sygnał 
PWM 10 kHz. 

Wejście TARA  

Stan niski: 0 V (maks. 1 V), stan wysoki: 24 V 

(5 – 24 V) 

Minimalna długość impulsu > 100 ms. 

Komunikacja  
RS485 MODBUS-RTU 

USB: 1.1, 2.0 

Zakres temperatur 
pracy 

5 – 50 o C 

Stopień szczelności IP20 
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Instrukcja uruchomienia 

W celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie 

się i stosowanie do wszelkich informacji oraz znaków umieszczonych na urządzeniu i/lub 

w instrukcji obsługi dostępnej na stronie www. 

Obok znajduje się QR kod prowadzący do strony. Najbardziej aktualna wersja instrukcji oraz 

programu WDT11-PC jest dostępna na stronie internetowej www.wobit.com.pl. 

 

Środki ostrożności: 

1. Należy zapewnić urządzeniu właściwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacją urządzenia (np.: napięcie zasilania, 
temperatura otoczenia, maksymalny pobór prądu). Przekraczanie zalecanych parametrów pracy może prowadzić do 
uszkodzenia urządzenia. 

2. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie przewody zostały podłączone 
prawidłowo. Przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji przyłączeń przewodów, należy wyłączyć napięcie zasilania. 

3. Należy chronić urządzenie przed przedostaniem się do jej wnętrza jakichkolwiek przedmiotów lub płynów. 

4. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w sposób, który zapewnia jego prawidłowy montaż, 
przyłączenie oraz bezpieczną pracę; pod warunkiem odpowiedniego użytkowania - zgodnie z zasadami zawartymi w 
niniejszej instrukcji oraz z zachowaniem podstawowych zasad BHP. 

5. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji urządzenia, bez wcześniejszej konsultacji z Producentem. 
Nieautoryzowane zmiany mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia i powodują utratę gwarancji. 

Opis złącz i diod sygnalizujących: 

 

Rysunek 1. Opis złącz i panelu 

Tabela 1. Opis złącz 

Nr Opis 

Zasilanie 

1 + Zasilanie 12 -24 V DC 

2 - Masa zasilania (GND) 

RS485 MODBUS-RTU 

3 A Sygnał + 

4 B Sygnał - 

Wyjście analogowe, wejście tarujące 

5 GND Masa sygnałów (także zasilania) 

6 
4 – 20 mA/ 
0 – 10 V 

Wyjście analogowe 4 – 20 mA / 0 – 10 V 

7 TARA Wejście tarujące 

Wejście czujnika 

8 SH Ekran 

9 E- Zasilanie czujnika -   (Excitation-) 

10 S- Powrót zasilania czujnika - (Sense-) 

11 IN- Sygnał czujnika -  (Signal-) 

12 IN+ Sygnał czujnika +  (Signal+) 

13 S+ Powrót zasilania czujnika +  (Sense+) 

14 E+ Zasilanie czujnika +   (Excitation+) 
 

Tabela 2. Opis diod sygnalizujących 

Diody sygnalizujące 

 POWER – sygnalizacja zasilania 

 

ERROR – sygnalizacja błędu / przekroczenia zakresu: 
zgaszona – brak błędów Świeci – błąd urządzenia 
miga – brak podłączenia czujnika / przekroczone obciążenie dopuszczalne ( > 150% zakresu czujnika)  

 
COM – sygnalizacja komunikacji RS485 / USB 
Miga podczas komunikacji RS485 
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